
Линда Чапман живи у Лестерширу са 

породицом и два бернска планинска 

пса. Некада је радила као инспицијент. 

Када не пише, време проводи са својим 

двема ћеркама, бави се јахањем и држи 

часове глуме.
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За Филипу Милнс Смит,

јер верује у звездани прах колико и ја.
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ПОГЛАВЉЕ

Њуш-њуш. Зечић је промрдао бркове. 

Одскакутавши до бусена детелине, почео 

је брзо да је грицка док је тамним очима 

гледао око себе.

Деветогодишња Луси Еванс чучнула је 

поред кавеза. „Здраво, малени“, рекла је 

нежно.

Лупетало је подигао поглед. Видевши 

Луси, доскакутао је до ње. Када је дошао 

до жице, придигао се на задње ноге. Луси 
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Магија под сјајем месечине

је прстом прошла кроз његово меко, 

кестењасто браон крзно. „Јесу ли ти се 

допале шаргарепе које сам ти донела?“, 

упитала га је.

Као одговор Лупетало је примакао 

лице њеним прстима. Луси се насмешила 

када је видела колико има поверења у њу. 

Откако је тата донео Лупетала, зечић би 

се унервозио када би други људи били ту, 

осим у њеном присуству. Животиње иначе 

воле њено присуство – чак јој и дивље 

животиње понекад дозвољавају да им 

приђе близу.

Уставши, Луси је подигла резу кавеза 

и пажљиво је узела зеца у руке. Он се 

шћућурио на њеним грудима, а она га 

је пољубила у главицу. Дуга таласаста 

коса, исте боје као и Лупеталово 

крзно, пала јој је преко лица. Одувала 

је прамен косе који јој је падао преко 

очију. „Донећу ти касније још неку 

посластицу“, обећала му је.
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Лупетало се благо промешкољио и 

бацио је поглед на кавез. Луси је схватила: 

„У реду, разумем. Хоћеш да те вратим 

назад како би могао да наставиш да 

скакућеш, зар не?“

Лупетало је мрднуо њушкицом као знак 

да се слаже.

Вратила га је у кавез и посматрала 

га како се ужурбано враћа до детелине. 

Обузело ју је осећање туге. Када би само 

Оливија била ту да га види. Али Оливија, 

њена стара најбоља другарица, која је 

живела у кући поред, одселила се пре 

три недеље. Много јој недостаје. Њене 

две сестре – дванаестогодишња Рејчел 

и тринаестогодишња Хоуп – једва да 

уопште желе да се друже са њом, а она се 

осећа усамљено без најбоље другарице. 

Нарочито сада, у време ускршњих 

празника.

Можда се неко мојих година усели у 

кућу поред, помислила је Луси гледајући у 


